احلمد هلل وحده،

اململكة املغربية
اجمللس الدستوري
ملف عدد 4141/41 :
قرار رقم  941/41 :م.د

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطالعه على القانون التنظيمي رقم  41.841املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،الذي
أحاله عليه السيد رئيس احلكومة رفقة كتابه املسجل باألمانة العامة للمجلس الدستوري يف  .يوليو  ،1441بعد
ترتيب اآلثار القانونية لقرار اجمللس الدستوري رقم  231/41م8د الصادر بتاريخ  34يناير  ،1441وذلك قصد
البت يف مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم  4844824بتـاريـخ  12من شعبان 4131
( 12يوليو  ،)1444السيما الفصول  431و 454و 451و 453و 422منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  12-23املتعلق باجمللس الدستوري ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
 48218411بتاريخ  41من رمضان  15( 4141فرباير  ،)4221كما وقع تغيريه وتتميمه ،ال سيما الفقرة
األوىل من املادة  14والفقرة األوىل من املادة  13منه؛
وبناء على قرار اجمللس الدستوري رقم  231/41م8د ،الصادر بتاريخ  1.من ربيع األول 34( 4135
يناير ،)1441بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم  41.841املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛
وبعد االستماع إىل تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛
أوال :فيما يتعلق بالشكل واإلجراءات املتبعة:

حيث يتبني من الوثائق املدرجة يف امللف أن القانون التنظيمي رقم  41.841املتعلق باجمللس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي جرى التداول يف مشروعه من طرف اجمللس الوزاري بتاريخ  44فرباير 1441طبقا ألحكام
الفصل  12من الدستور ،وقام السيد رئيس احلكومة ،وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  2.من الدستور،
بإيداعه باألسبقية لدى مكتب جملس النواب بتاريخ  41فرباير  ،1441ومتت املداولة واملوافقة عليه من طرف
هذا اجمللس بتاريخ  12أبريل  ، 1441أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه مبكتبه ،كما تداول يف شأنه
جملس املستشارين ووافق عليه بتاريخ فاتح يوليو  ،1441والكل وفق أحكام الفصلني  .1و  .5من الدستور؛
ثانيا :فيما يتعلق باملوضوع:
حيث إن الدستور ينص يف فصله  453على أنه "حيدد قانون تنظيمي تأليف اجمللس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،وتنظيمه ،وصالحياته ،وكيفيات تسيريه"؛
وحيث إن القانون التنظيمي املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي املعروض على نظر اجمللس
الدستوري حيتوي على  14مادة تتوزع على سبعة أبواب ،خصص األول منها ألحكام متهيدية ويقتصر على مادة
واحدة ،والثاين لصالحيات اجمللس ويشمل املواد من  1إىل  ،44والثالث لتأليفه ويتضمن املواد من  44إىل ،42
والرابع لتنظيمه ويتعلق باملواد من  4.إىل  ،11واخلامس لكيفيات تسيريه ويتكون من املواد  13إىل ،1.
والسادس لتنظيمه اإلداري واملايل وحيتوي على املواد من  12إىل  ،35واألخري ألحكام خمتلفة وانتقالية ويشتمل
على املواد من  33إىل 14؛
وحيث يتبني من فحص مواد هذا القانون التنظيمي ،مادة مادة ،أهنا إما مواد سبق للمجلس الدستوري أن
صرح مبطابقتها للدستور مبوجب قراره رقم  231/41م8د املشار إليه أعاله ،أو مواد معدلة للمالءمة مع هذا
القرار؛
Iـ يف شأن األحكام اليت سبق التصريح مبطابقتها للدستور:
حيث إن أحكام القانون التنظيمي رقم  41.841اليت سبق التصريح مبطابقتها للدستور هي أحكام
جمموع مواده باستثناء املقطع ما قبل األخري من البند "د" من املادة  44فيما كان ينص عليه من مراعاة متثيلية
اخلرباء املهتمني بقضايا اهلجرة يف تعيني أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من الفئات "أ" و"ب"
و"ج" و"د" املنصوص عليها يف املادة املذكورة ،وكذا ما ورد يف البند "هـ" من نفس املادة فيما كان ينص عليه من

إدراج رؤساء اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري وجملس املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة
وحماربتها يف تأليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،وكذا الفقرة األوىل من املادة  12فيما كانت تنص
عليه من أن األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يعني مبرسوم؛
وحيث إنه ،واحلالة هذه ،ال جمال إلعادة فحص دستورية أحكام املواد اليت سبق التصريح مبطابقتها
للدستور ،مراع اة للحجية املطلقة اليت تكتسيها قرارات اجمللس الدستوري مبقتضى الفقرة األخرية من الفصل 431
من الدستور؛
IIـ يف شأن األحكام املعدلة:
حيث إن التعديل املدخل على املقطع ما قبل األخري من البند "د" من املادة  44يتمثل يف حذف ما كان
ينص عليه من مراعاة متثيلية اخلرباء املهتمني بقضايا اهلجرة يف تعيني أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي من الفئات "أ" و"ب" و"ج" و"د" املنصوص عليها يف املادة  44املذكورة ،كما أن التعديل املدخل على
البند "هـ" من نفس املادة يتمثل كذلك يف حذف ما كان ينص عليه من إدراج رؤساء اهليئة العليا لالتصال
السمعي البصري وجملس املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها يف تأليف اجمللس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي؛
وحيث إن الفقرة األوىل من املادة  12مت تعديلها بالتنصيص على أن األمني العام للمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي يعني بظهري؛
وحيث إن الصيغة املعدلة ألحكام املقطع ما قبل األخري من الفقرة األوىل من البند "د" ،والبند "هـ" من
املادة  ،44وكذا أحكام الفقرة األوىل من املادة  12متثل إعماال ملا قضى به اجمللس الدستوري يف قراره رقم
 231/41م8د الصادر بتاريخ  34يناير  ،1441مما تصبح معه األحكام املذكورة ،يف صيغتها املعدلة ،مطابقة
للدستور؛

لهذه األسباب:
أوالـ يصرح :

 بأن أحكام املقطع ما قبل األخري من البند "د" من املادة  ،44والبند "هـ" منها ،والفقرة األوىل من املادة 12من القانون التنظيمي رقم  41.841املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ليس فيها ما خيالف
الدستور؛
 بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي املذكور ال حمل إلعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلسالدستوري أن قضى مبطابقتها للدستور؛
ثانياـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إىل السيد رئيس احلكومة ،وبنشره يف اجلريدة الرمسية8
وصدر مبقر اجمللس الدستوري بالرباط يف يوم الثالثاء  42من رمضان  45( 4135يوليو )1441

اإلمضاءات

حممد أشركي

محدايت شبيهنا ماء العينني ليلى املريين أمني الدمنايت عبد الرزاق موالي ارشيد

حممد الصديقي رشيد املدور حممد أمني بنعبد اهلل حممد قصري

حممد الداسر شيبة ماء العينني حممد أتركني

